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و آذربایجان جومهوریتی نين  یازیچی رافيق تقی آدلیتينده بيليندیگی کيمی آذربایجان جومهوری

  اوزره شرق و غرب موضوعالریآدلی بير آیليق درگيده اؤز فيکيرلرینی" صنعت" اوالراق وطنداشی

"Avrupa vә Biz " باشليغی ایله بير مقاله " یرماالر سيلسيله سیشرق و غرب آراشد"دئيه

 ایستر ایستمز ایسالم و  ذات فيکيرلرینی اساسالندیرماغا چاليشارکنبو آرادا. چاپ ائتدیرميشدیر

اونون فيکيرلری نين یانليش یوخسا دوزگون اولدوغو بير یانا . ئتميشدیر ده سؤز قونوسو ایمسيحيت

 آذربایجان پان ایرانيستلر ایسالم آدی آلتيندا ک یئرینه تنقيد ائتمنی فيکيرلرینوندورسون، او

  آدلی بيریسیم عليزادهاعلی اکر ، آذربایجان وطنداشی اوالنين نارداران قصبه سيندهجومهوریتی ن

شهادت اونا اوزدن ایراق اویونجاق ائده رک   پان ایرانيستلرین یازیالردان گؤره جه گيميز دکآشاغيدانی 

 ایفاده سی نی ميش حاضيرالتمگهدیری عليهينه قيام ائتچيليگآذربایجان دؤولتو   گهدیرمهی گئيکؤینگ

 آذربایجان اتيندافارس سياسی و شوونيستی ادبي بو موضوعا گيرمه دن .لرسرگيله ميش گؤرونور

علی اکبر والیتی .  بير داها سرگيله مک پيس اولماز دئيه دوشونوروک نیجومهورتی نين نه آدالندیغی

آدلی " اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز"ش يیشلر ناظری اولدوغو زامان یازیلمخاریجه ا

  :کتابدان عنایت رضادان نقل اوالراق اوخویوروق

منشأ اقوام آلبانی که در کرانه دریای خزر سکنی در مورد نژاد و زبان آلبانيان باید گفت که "

همه اینها از زمره آن گروه از . کی استداشتند، با منشأ اقوام گرجی و کوه نشينان قفقاز ی

  .)2"(اقوامی هستند که به اقوام یافثی شهرت یافته اند

مسئله سی دیققت " یکی است. ... سکنی داشتند"... اوسته کی عيبارتی نظردن کئچيردیکده 

) فعللر( پاراقرافداکی مرکب ائدیملر ئچميش تاریخه دئيينمکدیرسه، یوخاریدئمک مسئله ک. چکيجيدیر

یکی بوده . .... سکنی داشتند"... بئله ليکله .  داللت ائتمه لی اوالردیازامانهر ایکيسی کئچميش 

 گئنه ده آدی بوگونکو دوروما ایشارت اولونورسایدی،اوسته کی عيبارت یوخسا . یازیلماليدی" است

اوسته کی دئمک . مالی ایدییازیل" یکی است. .... سکنی دارند ")فعللر(ائدیملر مرکب چکيلن 

 قوزئی و گونئی آذربایجان رین کئچميشلرینی جعل ائتمک،قوزئی آذربایجانليالعيبارتده 

آراسيندا هئچ بير دیل و مدنيت باغالری نين اولمادیغينی یاالندان سرگيله مک اوچون مؤليف 

  .دوشونمک اوالرگؤستریش آالراق بو تحریفه ال وورموشدور دئيه 

بایجانليالری بير بيرلرینه فارس راسيستلری نين اؤزگه یاشاتماق کئچميشده قوزئی و گونئی آذر

 اوزره زامان گئدیشی ایله گونئی آذربایجاندا ميللی و مدنی حاقالر )3.9 - 3. (چاباالرینا باخمایاراق

، فارس )گونون موضوعسو اولماسی (ه گلمه سیين گوندمایستکلرین گوجلنمه سی و سياستين

ال آلتی گونئی آذربایجاندا بو آرادا اونالر . ما بوراخميشدیروا زور دورجتهران حاکيميتی نی اولدوق

 اردبيل شهرینده بير سيرا بالتا ساپی اولموشالر واسيطه ه ایلک اوالراقاورقانالری واسيطه لری ایل

 "ایران شمالی"سياستی نی یئریتمگه باشالیاراق " دست پيش گير تا پس نيفتی"سی ایله 

 خالق ایجتماعيتينده ميللی و مدنی ایستکلری یانليش کاناال یؤنلندیرمک ایينالماغا و آدیندا بير درگی ی



او اورقاندا ). 4(یانليش بيلگی و معلوماتالر اولوشدورماغا چاليشدیالر آذربایجانليالر آراسيندااوچون 

  دؤولتچيليگی و آذربایجانموختليف باهانه لر ایله آذربایجان جومهوریتی نين ایچ ایشلرینه قاریشماق

ين ایلک  بو اورقان.عليهينه فارس حاکيميتی طرفيندن هيستری یاراتماق آچيقچا گؤرونمکده دیر

  :ندن اوخویوروق ایلنا خبرچيليگيیایيليشی اوزره

اين نشريه بدون ذآر نام و نشانی مدير مسوول و صاحب امتياز با , به گزارش گروه فرهنگ و انديشه ايلنا"

امی آيوسك های مطبوعاتی اردبيل منتشر شده است آه در مقاالت متعددی با در تم, تيراژ باال

 سال تالش دشمنان برای تغيير هويت اسالمی ايرانی مسلمانان قفقاز و ايران شمالی ٢٠٠عناوين 

ترجمه " نظامی محمد اف"ها نوشته   ، نامه ای به ايران و همه ايرانی"هادی اردبيلی "  به قلم

محمد علی "ايران ستيزی در آتاب های درسی رژيم باآو به قلم , " حسينیعليرضا محمدپور "

گفتگو با حاج ) جمهوری آذربايجان(، استقرار پايگاه های نظامی آمريكا در ايران شمالی "تبريزی

, گذرانيم   ، رهبر حكومت اسالمی ايران شمالی با عنوان ما دوران سختی را می"علی اآرام عليزاده"

جمهوری ( فرهنگی ايران شمالی , گويا اين نشريه سياسی . آورده شده استبه طور مفصل 

بدون مجوز قانونی انتشار يافته و حتی نام سر دبير و هيات تحريريه آن نيز جعلی و ) آذربايجان

در اين نشريه موجوديت جمهوری آذربايجان زير سوال رفته و سمت و سوی مقاالت ذآر شده   .ست اصوری

آه گردآورندگان اين نشريه با انتخاب نام ايران شمالی خواهان الحاق جمهوری آذربايجان به ايران نشان می دهد 

  )4"(.هستند

ایراندا . بوتون کيوسکالرا وئریلميشکسب جاوازی اولمادان   بو درگیکی پاساژدان آیدین اولدوغو کيمی،اوسته 

ایيلماسی و کيوسکالرین سس سيزجه بو اورقانی مطبوعات اوزره اوالن باسقی نی نظره آالرساق بو اورقانين ی

آالراق خالق ایچره یایماق اوچون قبول ائتمکلری بو اورقانين یایيلددیغی هانکی حاکيميت و امنيت کانالالریندان 

اینسانالرین دینی اینانجالریندان سوء ایستيفاده ائده رک بئله ليکله، . سو ایچدیگينی آچيقجا اورتایا قویور

چوخ زامان کئچمه .   جومهوریتی عليهينه باشالنميش بير عوامفریب دینی کامپانيانين تانيغی اولوروقآذربایجان

و دؤولتچيليگی عليهينه یئریدیلن  آذربایجان جومهوریتی ن آدینا اینتئرنئت سيته سی آچيالراقدن گئنه ده بو اورقا

معلوم  گئنه ده درگی بيچيمينده سسلندیردیکلریبو اورقاندا . یاالنچی تبليغات کامپانياسی نين تانيغی اولوروق

  .آدی ایله سرگيلنميش گؤرونور" رهبر حرکت ایران شمالی" اوزدن ایراق علی اکرام عليزادهالحال 

باشقا بير باهانه اولمادیغی اوچون ائله بيل آمریکا بيرلشميش دؤولتلری آذربایجان دئمک، کئچميشلرده 

ه آذربایجان ماق ایسته یير دئيعليهينه یارات" ان ایسالم جومهوریتیایر"جومهوریتينده نيظامی پایگاه 

 قونشوسو اوالن ایران جومهوریتی عليهينه دوشمنليک ائتمک ایتتيهامی ایله گوناهالندیرماغا جومهوریتی نی

يردیرالرسا، بوگون آذربایجان جومهوریتی نی دینسيزليک ایتتيهامی ایله گوناهالندیرماغا و خالق چاليش

  .لتچيليگی عليهينه خيابانالرا چکمگه چاليشدیقالری نين تانيغی اولوروقجتماعيتی نی آذربایجان دؤوای

گون (گونده مه گلمه سی اوسته کی پاساژدان بللی اولدوغو کيمی گونئی آذربایجاندا ميللی و مدنی ایستکلرین 

بئله . قاما گتيریب چيخارميشدیر فارس تهران حاکيميتی نی هر بير جنونا ال ووراجاق م)موضوعسو اولماسی

ئدیله ليکله آذربایجان جومهوریتينده شهروندین بير مقاله یازماسی آذربایجان حاکيميتی نين گؤروشو کيمی باهانا ا

زالری  آذربایجان حاکيميتی عليهينه دوشمنليک کامپانياسينی جمعه نامارک فارس اورگانالری گونئی آذربایجاندا

   .  یوال سالماغا چاليشميشدیر)آملی: دهاردبيل(و ) محسن مجتهد شبستری: زدهتبری(واسيطه سی ایله 

فارس حاکيمتی بو امام جمعه لر واسيطه سی ایله جماعتی ایستحمار ائده بيله جک خيالی ایله بير یانا 

آدلی سيته لرینده دورمادان موختليف موضوعالری بيربيرنه " ایران شمالی"دورسون، پان ایرانيستلرین 

یئری گلميشکن بو پان . فيکير اولوشدورماغا تانيق اولوروققاریشدیراراق آذربایجان جومهوریتی عليهينه 

  :ایرانيستليک یازی نين بعضی پاساژالرینی بيرليکده اوخویاق



 گزارش خبرنگار ايران شمالي از باآو" 

ستم ، شليك  هدتمن آماده شها :رهبر حرآت اسالمي ايران شمالي خطاب به ماموران پليس باآو 

 نارداران، بار ديگر شاهد تجمع اعتراض آميز مردم به دليل اهانت  منطقة) ع(ميدان امام حسين  ....آنيد 

در اين تجمع آه اغلب اهالي نارداران از پير و . بود) ص(به ساحت مقدس رسول اآرم » صنعت«نشرية 

علي اآرام . ان شمالي سخنراني آردجوان و زن و مرد شرآت داشتند، ابتدا رهبر حرآت اسالمي اير

اند،   عليزداه با اشاره به فعاالن اسالمي آه طي سالهاي گذشته توسط رژيم باآو به شهادت رسيده

خواهيم حكومتي بر اساس احكام و قوانين اسالم در آشور به وجود  ما مسلمان هستيم و مي :گفت

ي دستگير و زنداني شده و برخي از آنها به آيد، به دليل اين عقيده بسياري از فعاالن حرآت اسالم

اي صهيونيستي و پان ترآيستي به ساحت  اند، اما در همين آشور وقتي نشريه  شهادت رسيده

  )1" (.آند آند، دولت سكوت مي جسارت مي) ص(مقدس رسول اآرم 

ش اولدوقدا آدی ایله تاني" ایران شمالی"اوسته کی پاساژی اوخودوقدا ایلک اوالراق فارس دیلينده 

بيليندیگی کيمی . والیتلری اوزره یازیلميش دئيه دوشونه بيلر" گيالن و مازندران"اینسان بو یازی 

 کئچميش ایللرده گونئی آذربایجان .فارس ادبياتيندا ایرانين شمال قيسمتی گيالن و مازندران سایيالر

 آنجاق خبرین باکيدان وئریلمه . دیرآدی ایله فارس ادبياتيندا گؤستریلمگه چاليشيلميش" شمالغرب"اؤزو 

 دئيه سی و بو خبر فارس محورلی اولدوغو اوچون باکيداکی ایران سفيرليگی نظرده توتوالبيلر

بيليندیگی کيمی گونئی آذربایجانداکی ميللی و مدنی حاقالری فارس راسيستليک . دوشونمک اوالر

زئی آذربایجان جومهوریتی نی آذربایجان حاکيميتی وئرمک ایسته مه دیگی اوچون کئچميش ایللرده قو

آراسيندا هئچ بير ميللی و مدنی ایليشگيلرین ) گونئيليلر(دئييل، آران آدالندیریر و اونالرال آذربایجانليالر 

آدلی کيتابدان دورمادان " آذربایجان و اران"بو آرادا رضا عنایت یازدیغی . ردیلياولمادیغينی ایددعا ائدی

اوسته ایشاره ائتدیگيميز دک ایران . گونئی آذربایجان ایجتماعيتينه یانليش بيلگيلر وئرمگه چاليشيليردی

ينه نایيل نایت رضانين فيض یایينالدیغی کيتابالریندا عامور خاریجه اداره سی ده تبليغات اوچونوزارت 

رهبر حرکت اسالمی ایران " آنجاق، فارس راسيستلری نين .اولدوقالرینی راحاتجا گؤرمک اوالر

اولماق !!!) شهيد(آذربایجان جومهوریتينده اعدام  دئدیکلری شخصين شارالتانليق ائده رک" شمالی

نا گؤره اورادا اعدام مسئله سينه گلدیکده بيليندیگی کيمی آذربایجان جومهوریتی نين قانونالریایستگی 

فارس راسيستلری و پان ایرانيستلرین دئييشينه گؤره حاکيميت طرفيندن وطنداشين شهيد اولما (

 طرفيندن شهادت مقوله سی نين  پان ایرانيستلربئله ليکله،. دئيه بير مقوله یوخدور) !!!)مسئله سی

ه یازان وطنداشی آذربایجان قانونالریندان  بير مقالبونالرا باخمایاراق. ده لوس اولدوغونا تانيق اولوروق

و دؤولتچيليگی خاریج آذربایجان دؤلتی نيه اعدام ائتمير دئيه باهانه ائده رک آذربایجان جومهوریتی 

 آذربایجانين قاراباغدا ،ائرمنی داشناقالری نينعليهينه تبليغات ائتمکله مشغول اوالن ذاتالر، 

 س مکانالری طویله ائتدیکلرینه ندناغالیاراق او مقدلرینه اؤکوز و دونوز ب"آغدام مسجيد"

؟، مسئله سی هله ده ایستر تهران فارس حاکيميتی و دین خادیملری سوسموشالر

 !!.رسمی حاکيميت اورقانالری، ایسترسه ده دین مقامالری طرفيندن جاوابسيز قالير

ؤزلرینی دونيا مسلمانالری نين اایسالم دینی نين اینانجالرینا گؤره مسجيد اللهين ائوی دئييل می؟ 

ولی وکيلی بيلن تهرانداکی فارس شييادالری و اونالرین آذربایجان شهرلرینده کی 

اؤکوز و  داشناقالرین ری نين مقدس مکانالرینااویونجاقالری نه اوچون آذربایجان مسلمانال



ئتمگه دونوز باغالدیقالرینی گؤزمزدن و گونئی آذربایجان ایجتماعيتينی ایستحمار ا

یئری گلميشکن  ؟چاليشاراق دینی سياسته اویونجاق ائتدیکلریندن چکينمک ایسته ميرلر

آذربایجان جومهوریتی نين آغدام شهرینده کی مسجيدلرین نه گونه دوشدوکلرینی بير داها سرگيله 

  :ميش اوالق

   

 مان،مسجيدلری گؤرن مسلبو 

دونيا مسلمانالری اؤزلليکله 

نين ولی وکيلی کيمی 

ماغا چاليشان تاؤزونو تاني

 حاکيميت تهران فارس

، ایصطالحن باشچيالری

علی  حاکيميتی و ایسالم

م عليزاده ذات عاليلری گئرچکدن شهيد اولماق و اللها اؤز دینی بؤرجالرینی اؤده مک ااکر

ئيه مسلمانليق  منی قانونسوز اؤلدورون د یاالنداننين کوچه سيندهایسته یيرلرسه، ناردارا

بير قاراباغی آزاد ائتمک اوچون  دوغرو دئييرليرسه، .الرینا اساس یوخدوراسينا قاپيلماایددع

چون شرف عؤمور کوفر ائتدیکلری ارمنيلر اليه شهادت شربتينی ایچمگی اؤزلری او

 آذربایجان آنایاساسيندا اعدام قانونونون اولمادیغی بير یانا دورسون، مسلمان مسلمان الی !!لربيلسين

 سایدیقالری  اوسته گؤردویوموز آذربایجان مسلمانالری نين مقدس!!دورولورسه، شهيد سایيلمازایله اؤل

 اليله شهيد اولموش و قاراباغدان ائرمنی بو آرادا جاوانالری ائرمنی داشناقالری. مسجيدلردیر

 سورگون دوشموش اینسانالرین دا نه مغان چؤللری و شهر قيراقالریناداشناقالری واسيطه سی 

  :ورومدا اولدوغونو گؤز اؤنونه سرگيله مک پيس اولمازدید

بو گؤروندوگو کيمی 

 ینالر قاچقين

دورومو دا ایستر 

اؤزونو دونيا 

مسلمانالری نين 

ولی وکيلی 

تانيتماغا چاليشان 

 و ایسترسه ده گؤنئی آذربایجان و آذربایجان  باشچيالریفارس شوونيست حاکيميت

ا ساپ اولموش مفعولالر اوچون ایسالميت آدینا یاراشاجاق جومهوریتينده اونون بالتاسين

  !!گؤرونتولر دئييلدیر

 ی و اونون ال آلتی اورقانالری نين فارس حاکيميتکيمی) آینا(دئمک، آذربایجان ميللی حرکتی گؤزگو 

اج  سيندیرماغا ائحتياونو خيالی باهاناالر ایله ازیبدوه کيمی ایری بویرو اولدوقالرینی گؤستردیکده 

گونئی آذربایجان خالق ایجتماعيتی تهران فارس حاکيميتيندن و اونون ال آلتی اورقانالریندان . ورگؤرونم

 وراسی مسلمان اؤلکه سيدیر دئيهاؤزلری قبول ائتدیکلری قانونالری نين ایجراسينی طلب ائتدیکده، ب



اینسانليق آدی ایله  مسلمانليق و  دهآذربایجان خالقی نی طبيعی حاقالرینا محروم ائتمک هئچ

  :پان ایرانست اینتئرنئت سيته اورقانی گئنه ده یازیر. باغالشمازدیر

رهبر حرآت اسالمي ايران شمالي ضمن اشاره به تجمع دانشجويان تبريز در مقابل آنسولگري رژيم "

بوسم آه براي حفظ حرمت رسول  من دست و پاي آن دانشجويان مسلمان را مي: باآو گفت

: وي خطاب به رييس دولت باآو اظهار داشت .آنند به رژيم باآو اعتراض مي) ص(م گرامي اسال

آيا ميداني سكوت دولت تو به معناي تأييد مندرجات نشرية ضد ! آقاي الهام علي اف

من وقتي از راديو بيانات آيت اهللا شبستري : علي اآرام عليزاده گفت اسالمي صنعت است؟

 و ما آه اآنون در دم، احساس آردم آه اسالم تنها نيستامام جمعة محترم تبريز را شني

  )1"(... دست يك حكومت الييك اسير هستيم، پشتيبان معنوي در جهان اسالم داريم

 تبریز بير سيرا بسيج قووه لرین طرفيندن قانالریفارس حاکيميت اور: یئری گلميشکن دئييلمه ليدیر

هوریتی قونسوللوغو قارشيسيندا یيغينجاق ائتمه لری و آذربایجان جومآدینا اونيوئرسيته اؤیرنجيلری 

. جاق دئييلدیر نورماالرا باغالشالری هئچ ده دؤلتلر آراسیجان جومهوریتينه اؤلوم آرزو ائتدیکآذربای

يميت اليله ایداره  حاک ایران مماليکی محروسه سينده کی کيمیبيليندیگی کيمی آذربایجان مطبوعاتی

ایران مماليکی محروسه  اونون شخصی نظری اوالراق ،دا بير یازیچی نين یازیسیاوندان یانا . ورونماول

 عليهينه آل  سی گونئی آذربایجان ميللی مسئله.مطبوعاتدا ایشيق اؤزو گؤره بيليرسی نين ترسينه 

 عثمان کؤینگی ائتمک هئچ ده باشقا بير مملکتين وطنداشی نين فيکيرلرینی وئر ائتمک نيتی ایله

مطبوعاتدا تخلف مسئله سی نين اولوب اولمادیغی . ه اویقون گؤرونمور لراسی مناسيبتدؤلتلر آر

 بورون سوخماسی  نين قانون اوالن مملکتلرده هر شئيه مملکت باشجيسی،مسئله سينه گلدیکده

. سا، محکمه اورقانالرینا باش ووروالربير درگی و شخصيدن کيمسه نين شيکایتی اوالر. الزیم گؤرونمز

 لر علی اکرام عليزاده اوسته ليک.  کيمين حاقلی و کيمين حاقسيز اولدوغونا دایير قرار وئررمحمکه

مسلمان  ایصطالحًا ایسالم جومهوریتی ندن اؤز شفقت الی اوزادان ایله ایستعمارچيليق نيتیاوچون 

نه محروم اؤز دیل و مدنيتلری) تورک، عرب، کورد، بلوچ، تورکمن، لور و سایيره لری(وطنداشالرینی 

ساخالیاراق اونالری فارسالتماق اوچون فارس شوونيستلری نين رولونو اؤز بوینونا آالراق فارس 

ان چيخماغی اؤزونه قدا دری قابيقد کيمی فارس شوونيستليگينی یایما و فاشيستلریراسيستلری
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